
  أحرمنا يوم سبع وعشرين من ذي القعدة السائل :

  سبع وعشرين ذي القعدة ما شاء اهللا , بالطّائرة ؟ الشيخ :

  نعم بالطّائرة . السائل :

  و أحرمتم من أين ؟ الشيخ :

  من يلملم . السائل :

  يعين هذا أقرب املواقيت إليكم ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  وأحرمتم بالعمرة بال شّك .  الشيخ :

  نعم . السائل :

  تقّبل اهللا منكم عمرة وحّجا . الشيخ :

  بارك اهللا فيكم .   السائل :

  وأهال ومرحبا . الشيخ :

  أنا أخوكم يف اهللا حممد علّي سليمان . السائل :

  سليمان أهال ومرحبا دائما يف كل زمان ويف كل مكان . حممد عليّ  الشيخ :

  عضو حركة اجلهاد اإلسالمي االريرتي وعضو مكتب الدعوة . السائل :

  مجيل .  الشيخ :

فأمري عرفة كّلفنا يعين أن تدعوا له بالّنصر وللمسلمني يف إريرتيا ألّم أعلنوا اجلهاد يف سبيل اهللا إلعالء   السائل :

  ال اهللا حممد رسول اهللا .كلمة ال إله إ

  ما شاء اهللا . الشيخ :

ظلمنا ظلما شديدا  (( أذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا ))يف تلك البالد اإلسالمية اّليت ظلمت  السائل :

واحلمد هللا رّب العاملني اجتمعت كلمة املسلمني على إمام واحد فمنذ ذلك احلني بايعت األّمة أمريا واحدا ونصبوا 

  إن شاء اهللا إلعادة اخلالفة اإلسالمية .بذلك 

نرجو اهللا أن يوفقكم لذلك ولكين أذّكركم ذه احلقيقة املرّة اّليت واجهناها يف أفغانستان اّليت كان لنا  الشيخ :

 فيها أمل كبري أن يعود احلكم باإلسالم يف تلك البالد ألّم كانوا يعلنوا أيضا كلمة للجهاد يف سبيل اهللا تبارك

وتعاىل ولكّنهم البّد أّنكم مسعتم كما مسعنا بأّن تلك احلرارة وتلك القّوة اّليت مّكنتهم من الّصمود أمام الكّفار 



ومن أكرب الّدول القائمة اليوم على وجه األرض سالحا ماديّا فصمدوا أمامها بل وأخرجوها من ديار املسلمني ّمث 

أعلم والّشاهد يرى ماال يرى الغائب , أّن تفّرقهم شيعا وأحزابا هو  أخريا وقفوا عند بعض البالد فالظّاهر واهللا

اّلذي انتكس م وخّسرهم جهود عشر سنوات حيث وقفوا أمام عاصمتني أو بلدتني كبريتني هي كابل وجالل 

واحدة وأن ال  آباد مثال وقد قيل من رأى العربة بغريه فليعترب فأنا أذّكركم واّلذّكرى تنفع املؤمنني أن تكونوا كلمة

(( وال تفسحوا اال لتفريق املسلمني إىل مجاعات وأحزاب , فإنّنا نقرأ معكم مجيعا قول رّب العاملني عّز وجّل 

وقّصة غزوة حنني  تكونوا من المشركين من اّلذين فرقوا دينهم وكانوا شّيعا كل حزب بما لديهم فرحون ))

ال وثانيا أن يكون هّم املسؤول هذا اّلذي تقولون أّنكم بايعتموه أنا ما عربة ملن يعترب , ولذلك فأذّكركم ذا أوّ 

أدري عنه شيئا وأرجوا أن يكون عند حسن الظّن معرفة بالكتاب والّسّنة و تطبيقا للكتاب والّسّنة أن يفرض ذلك 

ال وعدم التفّرق , وثانيا على الّشعب اّلذي انطوى حتت لوائه مها قضّيتان اثنتان أوجزمها بوجوب االعتبار بالغري أوّ 

االهتمام بتطبيق أحكام اإلسالم على األفراد ألّن ذلك هو اخلطوة األوىل ليتمّكن هؤالء األفراد من إقامة اتمع 

  اإلسالمي والّدولة اإلسالمّية .

  جزاكم اهللا خريا . السائل :

  وإيّاك . الشيخ :

قرابة مخسني عاما قّضاها يف طلب العلم معظمها وهو  فمن حيث هو هذا الّرجل رجل يف منتصف سّنه السائل :

  خريج اجلامعة اإلسالمية خترج يف كلية الشريعة من اجلامعة اإلسالمية

  جيد الشيخ :

ومنذ أن خترّج من الّسبعينات حىت اآلن عمل معلما يف معاهد أنصار الّسّنة احملمديّة الّسلفية يف السودان  السائل :

  وكان إماما أيضا

  مجيل . : الشيخ

فعند استفحال الفنت يف إريرتيا ومن قبل كّنا قد عملنا حسابا من حيث وضعنا بعض الطالب طالب  السائل :

العلم يف املعاهد واخلالوي وبعض اجلامعات اإلسالمية فحانت الفرصة واستفحل األمر جّدا وظلمت األّمة 

  ممّا رأينا فيه ونعتقد فيه من الّصالح . واغتصبت الفتيات , فاحلمد هللا ضت األّمة ملبايعته فنظرا

  إن شاء اهللا . الشيخ :

  نرجو اهللا أن يكون عند حسن ظّننا فهذا واحلمد هللا إنسان رجل سلفّي وعامل يعلم من الكتاب والّسّنة السائل :

  احلمد هللا الشيخ :



  الّشيء اّلذي يؤهّله لذلك على األقّل يف هذه املرحلة . السائل :

  شاء اهللا .إن  الشيخ :

  . ...هذه من حيث عرفه أمحد حممد  السائل :

  طيب . الشيخ :

والشيء اآلخر يعين نصيحتكم إن شاء اهللا سنحفظها وهي عدم الّتفّرق حنن نعترب أنفسنا لو استطعنا  السائل :

  أن حنافظ عليه بدأنا من حيث انتهى األفغان

  بدأمت الشيخ :

حّىت ال خنتلف فيما بعد , مل ننشئ جبهات متعّددة يف أريرتيا بل أنشأنا من حيث انتهى األفغان حبيث  السائل :

الوحدة قبل كل شيء ومبايعة اإلمام على الكتاب والّسّنة ومنهج الّسلف الّصاحل رضوان اهللا تعاىل عليهم فعلى 

  ن نوّفق .هذا الّشيء بايعنا األمري , فأّما احملافظة عليه نسأل اهللا لنا وأنتم أيضا أدع اهللا لنا أ

  نسأل اهللا لكم الّتوفيق بل مزيدا من الّتوفيق وأن ينصركم على عدوكم  الشيخ :

  نعم . السائل :

  طّيب وهل إن شاء اهللا هل جتدون املساعدة من الّدول اإلسالمية ؟ الشيخ :

فاحلمد هللا وجدنا من الّدول ما زلنا مل جند إّال القليل ولكن من األفراد اّلذين يغارون على اإلسالم  السائل :

  الكثري .

  ما شاء اهللا . الشيخ :

منها بدأنا أّوال جبهد اليسري من األّمة االريرتيّة اّليت دفعت من قوا اليومي الّشيء الكثري بالّنسبة هلا ,  السائل :

  فاحلمد هللا بدأنا ا املعركة أّول مرّة .

  ما شاء اهللا . الشيخ :

ّنسبة للّسالح , فاحلمد هللا منها بدأنا ومنها بدأت االنتصارات بفضل اهللا رغم الغالء الفاحش بال السائل :

سبحانه وتعاىل , وأعددنا ما استطعنا وإن كان هذا الشيء اّلذي بدأنا بيه , ال يساوي شيء بالّنسبة للّرتسانات 

ه عدوا اهللا (( أعّدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بياملوجودة لدى األعداء ولكن 

  , فاحلمد هللا كان الّنصر حليفنا مع ذلك . وعدوكم ))

طيب أريرتيا معلوم عندكم مساحتها حنو كم يعين ما بالكيلومرتات ألّن هذا استيعابه بالّنسبة لعاّمة النّاس  الشيخ :

  صعب لكن بالّنسبة لقياس بعض الدول املعروفة على وجه األرض من الدول العربية تقريبا كم ؟



بالّنسبة للدول العربية ال أستطيع أن أرى أو أن أعلم دولة تساويها ولكّنها هي متتاز باسرتاتيجية حبيث  السائل :

تقع على البحر األمحر مبساحة ألف كيلو مرت من جيوبويت للّسودان وهي الّنقطة الوحيدة اّليت جتعل البحر األمحر 

ء عن أثيوبيا كما هي اآلن وكما تّدعيها الدول الغربّية منها أمريكيا ليس عربّيا , فإذا أصبحت إريرتيا جزءا ال يتجزّ 

وإسرائيل جزرها املستقلة على البحر األمحر يف احلقيقة هذه النقطة جتعل البحر األمحر كلمة العرب حّىت كلمة 

ومن هذه النقطة يعين  املسلمني ال تتّفق أو ال يستطيعون أن يصلوا إىل الّتوفيق جيعله حبرا عربّيا بفضل اريرتيا ,

دائما كانت يعين مسار جدل واغتصاب حىت يقلعوها من األّمة العربية , فلها اسرتاتيجية مهّمة , أّما مساحتها 

بالكيلومرتات وإن كنتم كما قلتم يعين ليس مبعروفة إالّ أّا مئة وتسعة عشر كيلوا مرت مربع ألفا ومئة وتسعة عشر 

  كيلوا مرت مربع .

أنت مثال تستحضر مثال خريطة آسيا ومنها بالدنا األردن واحلجاز واىل آخره , فبالّنسبة هلذه البالد  الشيخ :

  أصغر أم أكرب ؟

  تقريبا مثل األردن تكون . السائل :

  هكذا تكون . الشيخ :

  أكثر بقليل شوية . السائل :

  سائل آخر : ال ال قّد سوريا مرة ونصف . 

  نصف .يعين قد سوريا مرة و  الشيخ :

  نعم . السائل :

  طيب هي متتد من البحر األمحر إىل الشرق كم مثال ؟ الشيخ :

  إىل قرب بور السودان يف السودان ألف كيلو . السائل :

  ألف كيلو الشيخ :

  سائل آخر : مشاال .

ها املقابل على غرب البحر األمحر فيما يعرف بالقرن األفريقي وأمهّيتها ناجتة عن باب املندب يقع في السائل :

  . ...لقناة السويس 

  نعم . الشيخ :

  وايالت اإلسرائيلية وهلا جزر على البحر األمحر جزر كثرية يطمع فيها أعداء اهللا . السائل :

  أي نعم كم عدد إخواننا املسلمني األريرتين ؟ الشيخ :



  ني .تقريبا ثالثة ماليني مسلم , وتقريبا مليون نصراين والقليل من الوثني السائل :

  هؤالء ما موقفهم بالّنسبة للحركة ، الّنصارى ؟ الشيخ :

  بالّنسبة للحركة اّلذين يعين هلم البصيص من العلم والعقيدة الّصحيحة بالّذات العلماء .. السائل :

  إيش العقيدة الصحيحة ؟ الشيخ :

  سائل آخر : يقول الشيخ عن موقف الّنصارى من اجلهاد ؟

  رى ؟أنا أقول الّنصا الشيخ :

  .(( ولن ترضى عنك الّيهود وال الّنصارى تتبع مّلتهم ))طبعا هذا  السائل :

صحيح ولكن يف فرق بني أن يثوروا ضدكم وبني أن يكونوا خامدين ال صولة هلم وال دولة , فأنا أعرف  الشيخ :

  هذه احلقيقة القرآنّية , لكن أنا أسأل عن واقعهم اآلن بالّنسبة إليكم ماهو ؟

  . ...اآلن يعّدون العّدة لالنقضاض علينا  :السائل 

  أه . الشيخ :

وهم اّلذين سلبوا بناتنا وورثوا ديارنا وكل شيء  وطردونا خارج الوطن يف خارج أريرتيا فهم اآلن يعّدون  السائل :

ريها يعين العدة لإلنتهاء اجلهاد اإلسالمي وحركة اجلهاد يروا أخطر من يعين على الّدول األخرى األفريقية وغ

  أكثر من أثيوبيا ولذلك عملوا لنا ألف حساب .

  يعين أفهم من كالمك أن الّنصارى األريترييني هم نفسهم أعداءكم واحلرب قائمة بينكم وبينهم ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  بس . الشيخ :

ا احتلتها احلبشة انتهز الفرصة النّ 
ّ
صارى فشّكلوا جبهة قويّة جدا سائل آخر : واحلبشة إريرتيا احتلتها احلبشة مل

  . ...أقوى من ناحية السالح من إخواننا وهؤالء مقابلون من جهتني 

  من جهة احلبشة ومن جهة الّنصارى األريرتيني . الشيخ :

  الّنصارى األريرتين أنفسهم . السائل :

  طيب احلبشة تتداخل علنا وإال سرّا ؟ الشيخ :

لبالد والّثورة الّنصرانّية املوجودة األريرتيّة نفسها كمان يعين توّد أن تنتزع احلكم علنا ألّا حمتّلة عموم ا السائل :

  لنفسها من أثيوبيا ومن املسلمني على الّسواء , ولكن الكّل يّتفّق ضّد حركة اجلهاد .

  سائل آخر : مثّ يف جبهة ثالثة املسلمني أنفسهم .



  هذه خناف منها , كيف؟ الشيخ :

  مني العلمانيّني .سائل آخر : املسل

  اّلذين كان هلم وجود وتواجد قبل حركة اجلهاد . السائل :

  واآلن ؟ الشيخ :

  نعم اآلن هم شّىت فيهم بعثّيون وفيهم علمانيون وفيهم شيوعّيون وهم أيضا يعادون حركة اجلهاد . السائل :

  إيوه , يعادون ؟ الشيخ :

  نعم يعادون حركة اجلهاد . السائل :

  املسلمون امللتزمون يف أريرتيا جبهة واحدة .سائل آخر : 

  نعم . السائل :

  كم عدد هؤالء تقريبا األعداء هؤالء الشيوعّيني وأمثاهلم ؟  الشيخ :

  حوايل مخس جبهات يشّكلون . السائل :

  ال كم عددهم مجيعا تقريبا . الشيخ :

  عرتافات من الّدول العربّية وغري العربّية .ال أحصي , لكن هلم ترسانات سالح كثرية يعين , وهلم أيضا ا السائل :

  العربية أيضا ؟ الشيخ :

  نعم العدد كّل قوى ممكن متلك مخس أالف أو ستة أالف هكذا . السائل :

  وهؤالء يصري بينهم وبينكم قتال ؟ الشيخ :

  مل يصر إالّ أن الّدّساسة واخلداع فهم يعملون من خلفنا . السائل :

  ما يقصرون ؟ يعين سرا خلسة الشيخ :

  نعم ما يقصرون . السائل :

  أّما جماة فال يستطيعون ؟ الشيخ :

  مل جنام ومل جياوننا . السائل :

  إّمنا الّنصارى هم ااون ؟ الشيخ :

نعم ومن معهم من املنسلخني أيضا يعين مع الّنصارى دعاة الّتقدمّية ويف صفوف الّنصارى أيضا يوجد  السائل :

  لمون .أيضا املس

  مسلمون جغرافّيون . الشيخ :



  نعم . السائل :

  نسأل اهللا لكم الّنصر املؤّزر والعاجل إن شاء اهللا حىت تستطيعوا أن تقوموا مبا عاهدمت اهللا عليه. الشيخ :

  بارك اهللا فيكم . السائل :

  إن شاء اهللا. الشيخ :

اد اإلسالمي يف إريرتيا وكلمتكم إن شاء اهللا سائل آخر : يف اخلتام كلمة للمسلمني إن شاء اهللا يف دعم اجله

تعاىل هلا وزن وحتسب لكم إن شاء اهللا عند اهللا عّز وجّل يف ميزان حسناتكم فهذا اجلهاد القائم يف اريرتيا هو 

جهاد قائم على الكتاب والّسّنة على مفهوم الّسلف الّصاحل ينطلق من العقيدة الّصافية اخلالصة الّنقّية وإخوانكم 

اك حياصرون من قبل األعداء من اليهود والّنصارى واوس والشيوعيني والبعثيني وغريهم , فهم يف حاجة ماّسة هن

واليوم هم يف أمّس احلاجة إىل دعم املسلمني وإىل مناصرة املسلمني هلم , فهم اآلن بدأوا يعتمدون على اهللا عّز 

القليل اّلذي ال يذكر وهم اآلن مل يستطيعوا أن حيرّكوا اجلنود وجّل , مثّ على جهودهم القليلة وما عندهم من املال 

اّلذين درّبوا وهّيئوا بتعليم العقيدة وبالّرتبية اإلسالمّية الّصافية الّنقية األصيلة وباإلعداد العسكري كذلك , فاحلركة 

تاب والّسّنة واّلذين تعّلموا هذه اآلن عاجزة أن حتّرك هذه الّسرايا من ااهدين يف سبيل اهللا القائم أمرهم على الك

العقيدة يعين عجزوا أن حيركوهم بسبب قلة املاّدة واملال واملسلمون اليوم واحلمد هللا انتشر خرب حركة اجلهاد 

اإلسالمي يف أريرتيا بينهم , ولكن اّلذين سارعوا وتقّدموا لدعم هذه احلركة قّلة بضعا من األفراد احملسنني واهليئات 

ن شاء اهللا هلا دور , ونوصيكم أيضا أن تتابعوا هذا اجلهاد فتقولوا بكلمة ناصحة أن ترسلوا من يراه فكلمتكم إ

ومن يتحّسس ومن يوّجه ومن يبّصر اإلخوان إن شاء اهللا تعاىل بأمر اهللا عّز وجّل وعن رسوله صلى اهللا عليه 

   خريا .وسلم حىت يقوم هذا اجلهاد يقوم على الصواب إن شاء اهللا وجزاكم اهللا

بارك اهللا فيكم , وهل الطّريق مفتوح بالّنسبة إليكم للوصول إليكم كما كان األمر بالّنسبة لألفغان ؟ وإال   الشيخ :

  كيف ؟

  الطريق مفتوح إن شاء اهللا لكل إنسان يريد أن يزور املعسكرات املوجودة يف داخل السودان . السائل :

  الّسودان ؟ الشيخ :

لّسودان يستطيع الوصول إلينا أي وفد ترونه فهو يف أمن و آمان إن شاء اهللا يستطيع أن يرى عن طريق ا السائل :

  اجلهاد ويقف بنفسه على ما وصلنا إليه , فكثري من اإلخوة زارونا واحلمد هللا رأوا اخلري وتقّدموا ..

  أفهم من هذا بأّن الّسودان معكم ؟  الشيخ :

  من أن يزورنا أحد أو أن يقّدم لنا شيء أو أن يكون عن طريقه يصل لنا .إن شاء اهللا ال مانع لديه  السائل :



هذا يف الواقع ممّا يؤّكد وجوب قيام املسلمني بعاّمة , والّدول اإلسالمية اّليت تغار على اإلسالم خباّصة  الشيخ :

سواء كان بالّرجال أو باألموال  بالقيام مبساعدة هؤالء إخواننا ااهدين األريرتّيني بكّل ما يستطيعون من املساعدة

أو باخلطب أو بالّدروس واملواعظ , كما جاء يف سنن الّدارمي ومسند أمحد وغريهم بالّسند الّصحيح عن أنس بن 

( جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم مالك رضى اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم 

ق مفتوح وليس األمر كما هو يف األردن مع اليهود حيث الطّريق مغلق مع األسف فما دام أن الطري وأنفسكم )

الشديد فهذا يؤكد على مجيع املسلمني أفراد ومجاعات وحكومات أن يقوموا بواجب مساعدة إخواننا هؤالء 

األّمة بالّسناء ( بّشر هذه ااهدين هناك وأن يتذّكروا قول النّيب صّلى اهللا عليه وسلم ذا الصدد اّلذي هو 

فنرجوا  والرفعة والمجد والّتمكين في األرض ومن عمل منهم عمال للّدنيا فليس له في اآلخرة من نصيب )

اهللا عّز وجّل أن يلهم املسلمني مجيعا أن يقوموا بواجب نصرة إخواننا هؤالء وأن تكون خامتة هذا اجلهاد هو 

أن يسّنوا سّنة حسنة للبالد األخرى هذا األمل اّلذي كان هو حتقيق حكم اهللا يف تلك البالد حىت يتمكنوا من 

املنشود يف اجلهاد األفغاين وعسى أن يظّل هذا األمل هناك حّيا أيضا بسبب إن شاء اهللا أن يعود أولئك املتفرّقون 

ني حسنيّني يف دينهم إىل مجاعة واحدة حىت ينصرهم اهللا تبارك وتعاىل على عدوهم وحينئذ يكون يف املسلمني مثال

  ولعل مثالكم هذا يكون خريا من ذلك إن شاء اهللا .

  جزاكم اهللا خريا وبارك اهللا يف عمركم . السائل :

اهللا حيفظكم , سّلمكم اهللا وقّواكم وسالمي إىل مجيع اإلخوان هناك وأهال ومرحبا , اهللا حيفظكم أهال  الشيخ :

  ومرحبا , أين القطرة يا أبو ليلى ؟

  نا اليوم مرّتني أعطيتك .أبو ليلي : شيخ

  هذا ما يهم هذه ما هلا نظام كّلما شعرت باحلاجة استعملها هكذا قال األطّباء . الشيخ :

  سعى قبل أن يطوف بالعمرة يف أشهر احلّج .. السائل :

  دعا ؟ الشيخ :

  عمرته صحيحة ؟ سعى قبل الّطواف بالعمرة مثّ أحل باإلحرام يف أشهر احلّج فماذا عليه يا شيخ هل السائل :

  اعتمر عمرة احلّج تقول ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  . ...عمرة احلّج وسعى قبل الطواف  الشيخ :

  نعم . السائل :



  مثّ طاف . الشيخ :

  نعم , مث أحّل من إحرامه  السائل :

  وانتهت العمرة ؟ الشيخ :

  أي نعم . السائل :

  ال شيء عليه . الشيخ :

ض احلّجاج يقفون كما هو معلوم خارج عرفة وذلك جهال منهم فهل يعذرون ذا طيب يا شيخ بع السائل :

  اجلهل يا شيخ ؟

  إذا سألوا وأفرغوا جهدهم عذروا وإالّ فال . الشيخ :

طيب يا شيخ هناك من تأّخر من احلّجاج يف عرفة إىل الّساعة العاشرة مساء وصّلى املغرب والعشاء يف  السائل :

  دلفة وبات يف مزدلفة وصّلى الفجر فماذا عليه ؟عرفة مثّ رحل إىل مز 

  ال شيء عليه وخباّصة أنّه يكون مكرها يف كثري من األحيان . الشيخ :

طيب يا شيخ هناك بعض من احلّجاج يطوفون طواف اإلفاضة الّساعة الثّانية ليال من ليلة النحر مثّ  السائل :

  ما حكم فعلهم ؟ يصّلون الفجر يف احلرم ويذهبون بعد ذلك ويرمون ,

  يعين يصلون عفوا يفيضون قبل الوقت ؟ الشيخ :

  خيرجون من مزدلفة إىل احلرم . السائل :

إىل اإلفاضة إي نعم كذلك فيما يبدوا من قول الرّاوي وهو عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضى اهللا  الشيخ :

 ( ال حرج ال حرج )ك اليوم إّال قال عنهما أنّه رأى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما سئل عن شيء يف ذل

  فيبدوا أيضا أنّه ال حرج واهللا أعلم .

طيب يا شيخ أحرم رجل بالعمرة يف رمضان ويف أثناء الّسعي وجد زحاما شديدا فلم يكمل عمرته مثّ  السائل :

  جاء يف شهر ذي احلّجة وأحرم باحلّج فماذا عليه ؟

  ما سعى ؟ الشيخ :

  سعيه يف رمضان مثّ جاء يف أشهر احلّج وأحرم بالعمرة متمّتعا . ما سعى ما أمتّ  السائل :

  وكانت كاملة ؟ الشيخ :

  وكانت كاملة . السائل :

  فحّجه وعمرته صحيحان ولكن عليه أن يعيد عمرة رمضان اّليت مل يسع فيها . الشيخ :



  كيف ذلك يا شيخ ؟  السائل :

  أتقول ما سعى ؟ الشيخ :

  ّم سعيه أم حيرم من جديد ويطوف ويسعى ؟ما سعى يعين يت السائل :

  أنا أقول عليه أن يعيد . الشيخ :

  والّطواف ؟ السائل :

  طواف ماذا ؟ الشيخ :

  يطوف مرّة ثانية ويسعى ؟ السائل :

  أنت تقول أّدى عمرة رمضان وما سعى الشيخ :

  وما سعى السائل :

  بعمرة احلّج .وانتهى وراحت شهور , ويف شهر من أشهر احلّج أحرم  الشيخ :

  نعم . السائل :

طيب يا شيخ فأنا أقول تلك العمرة أفسدها بسبب ماذا ؟ عدم إتيانه بالّسعي فعليه أن يعيدها وعليه  الشيخ :

  زيادة على ذلك اهلدي ألنّه ما أّمت العمرة .

  ل هذا جائز ؟طيب يا شيخ وجد رجل سّكني قدمية يف أحد اجلبال اّليت يف مىن فأخذها فما حكم فع السائل :

  يعين تقول يعين لقطه مثال , هل جيوز أن يلتقطها ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ال أرى يف مثل هذه األمور اّليت ال قيمة هلا، أن يلتقطها وأن ينتفع ا , نعم . الشيخ :

لفة , فما حكم نرى أن بعض احلّجاج يف مزدلفة يؤّذنون ويصلون الفجر قبل آذان املسجد اّلذي يف مزد السائل :

  صالم يا شيخ ؟

األمر واضح إن كان أذام كما وقع اليوم صباح اليوم قبل الوقت فصالم باطلة وعليهم إعادا حينما  الشيخ :

  يبلغهم أّم صلوا قبل الوقت .

  طيب يا شيخ هل لألب أن مينع ابنه من فعل املستحب , مثل صالة الّنافلة وحّج النافلة ؟ السائل :

أظّن أن الّسؤال هل للولد أن ميتنع من الّنافلة إذا منعه أبوه واجلواب عن هذا له ذلك بل عليه ذلك لكن  شيخ :ال

  األب ليس له أن مينع ابنه من الّنافلة ألنّه مناّع للخري , واضح ؟

  نعم يعين ميتثل االبن ؟ السائل :



هكذا , هل للولد أن يستجيب ملنع والده إيّاه هذا ما أجبتك عليه وقلت أّن السؤال ينبغي أن يكون  الشيخ :

من أن يقوم بأمر مستحّب , اجلواب على الولد ذلك ولكن ليس للوالد أن مينع ولده من فعل اخلريات ألنّه مّناع 

  للخري معتد أثيم .

  نعم . السائل :

  طيب يا شيخ أيّهما أفضل تطوّع احلّج أو الصدقة للمجاهدين األفغان ؟ السائل :

خيتلف ذلك باختالف املتطوّع فبعض الّنفوس يصلحها من العبادات ما ال يصلح غريها أو يصلحها  خ :الشي

أكثر ممّا يصلحها غريها فإن كان هذا املتطوّع يرى أّن إنفاقه املال للمجاهدين يف سبيل اهللا أزكى لنفسه وأطيب 

  هلا وأطهر فهو , وإالّ العكس هو األقرب إىل الصواب .

  يب يا شيخ ما وجه غسل الكعبة يف وقت معني ؟ط السائل :

ليس هلذا الغسل وقت لكن لعّل حتديد الوقت ال يدخل يف األمور الّتعبديّة فإن كان كذلك فهو بدعة  الشيخ :

  شرعّية واضح ؟

  ختصيصها يف وقت معني يا شيخ ؟ السائل :

  إي نعم . الشيخ :

ه وسّلم لبعض األمراض بوصفات مثل عرق النسا طيب يا شيخ هل وصف الرسول صلى اهللا علي السائل :

  وعالجه إلية شاة واحلجامة ومثل هذه األمور هل هذا يكون يف وقته صّلى اهللا عليه وسّلم ؟ أم مستمّر هذا دواء؟

مستمّر إىل يوم القيامة ألنّه من الطّب الّنبوي اّلذي عمدته إّما على وحي الّسماء وهذا ال إشكال فيه و  الشيخ :

ا أنّه على جتربة البشر وصلت هذه الّتجربة إىل الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم فنصح أّمته ا وأقّر على ذلك من إمّ 

الّسماء فيجب حينئذ أن نعتربها صوابا سواء كان وحيا أو كان اجتهادا من التجارب الطبّية العربّية والّرسول صّلى 

بيه على ذلك , فنصح هو أّمته بذلك وليس هذا من األمور اّليت يقول اهللا عليه وسّلم أقّرها وبالتايل أقّر اهللا ن

بعض املعاصرين اليوم أنّه هذه من األمور الّدنيويّة فيدخلوا حتت عموم قوله عليه الّصالة والّسالم يف حديث 

  , واضح اجلواب ؟ ( أنتم أعلم بأمور دنياكم )تأبري الّنخل 

  خ الشفاء ؟طيب هل يلزم من ذلك يا شي السائل :

  هل يلزم من ذلك الشفاء ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

( ماء زمزم قد وقد هذا خيتلف باختالف نسبة التعاطي وصدق املتعاطي وحنو ذلك كقوله عليه السالم  الشيخ :



  . لما شرب له )

  طّيب يا شيخ بالّنسبة للّرمي . السائل :

  ما شاء اهللا أنت عامل جنرال يعين ! الشيخ :

  واهللا يا شيخ جمّمعني األسئلة وهذا آخر سؤال . ئل :السا

  طّيب تفضل . الشيخ :

  أطلنا عليكم . السائل :

  عفوا , أنا ما أطلت علّي , أطلت على القائمني هناك . الشيخ :

  هناك من يرمي اجلمار حبصى صغري جدا وبعضهم من يرميه حبصى كبري فما حكم هذا الرمي ؟ السائل :

ف الّسّنة كّله واّلذي جاء يف رمي اجلمار وخلفها هو كحّبة احلّمصة يعين هكذا قدر األمنلة هذا خال الشيخ :

وحنن ملاّ رمينا رأينا عجبا عجابا رأينا حجر هكذا لو أصابت رأس إنسان هناك لفّجته وأضّرت به هذا جهل كما 

حبة احلمص الصغرية هذه وكذلك ترون من رماية اجلمرة بالّنعال وما شابه ذلك هذا من جهل الّناس فهي قدر 

هذه احلجريات الّناعمات الّصغرية هذه فهي خالف الّسّنة فعلى طريف نقيض واحلّق ما بني إفراط وتفريط و اهللا 

  وخري األمور الوسط , وحّب التناهي غلط .  (( وكذلك جعلناكم أّمة وسطا ))عّز وجّل يقول 

  . ...و كانت من اإلمسنت أو كانت من اإلسفلت يعين طيب يا شيخ بالّنسبة للحجارة هذه ل السائل :

املهّم أن يصدق عليها لغة أّا حجارة فلو رميناها مثال باحلمصة أو الفولة الصغرية اخل , ما بكون رمينا  الشيخ :

  شرعا املهّم أن يكون ما يقذف به إّمنا هو من احلجارة لغة , فاملسألة لغويّة أكثر مما هي شرعّية .

  طيب يا شيخ كنت أقول هذا آخر سؤال عفوا هذا آخر سؤال  : السائل

  وكذلك يفعلون آنفا قال أحدهم هذا آخر سؤال الشيخ :

  هذا آخر سؤال السائل :

  بعد ما انتهى قال سؤال ثان هذا آخر آخر الشيخ :

  جزاك اهللا خريا شيخ األخري . السائل :

  تفضل  الشيخ :

اشر من ذي احلّجة مساء بعد رمي مجرة العقبة وذلك يف الساعة الثّانية عشر امرأة سافرت يف اليوم الع السائل :

  ليال بعد أن طافت لإلفاضة فما حكم فعلها هذا ؟

  أعد علّي . الشيخ :



امرأة سافرت يف اليوم العاشر من ذي احلّجة مساء بعد رمي مجرة العقبة وذلك يف الّساعة الثّانية عشر  السائل :

  واف اإلفاضة .ليال بعد أن طافت ط

  يعين ما رجعت إىل مىن وأقامت ورمجت بقّية أيّام الرجم التشريق أهكذا تعين ؟ الشيخ :

  نعم هي طافت .. السائل :

  اجلمرة الكربى رمتها ؟ الشيخ :

  نعم هي طافت اإلفاضة السائل :

  ليال الشيخ :

  عصرا مثّ رجعت إىل مىن وجلست  السائل :

  رجعت إىل مىن وجلست  الشيخ :

  حىت الّساعة الثّانية عشر ليال  السائل :

  . ...مث  الشيخ :

  مثّ انتقلت ورحلت إىل بلدها . السائل :

  إذا فعلت ذلك عامدة وعاملة فهي آمثة . الشيخ :

  عامدة يا شيخ . السائل :

من أهل العلم فهي آمثة ألّا تركت واجبات يف طريقها وهو البيات ورمي اجلمرات أيّام الّتشريق وكثري  الشيخ :

يوجبون عليها الّدم بسبب ترك الواجب فضال عن الواجبات لكّين أنا ما رأيت يف الّشرع ما يلزم خاّصة القاصد 

  للمخالفة أنّه يكّفر عن خطأه بالّدم فحسبه اإلمث .

  ؟ ...طّيب هؤالء اّلذين يوجبون الّدم هل دم واحد يكفي وإال البد من  السائل :

  الربيد املستعجل توّجهه إليهم أنا ال أستطيع أن أجيب عنه .هذا سؤال ب الشيخ :

  جزاك اهللا خري . السائل :

  وإيّاك . الشيخ :

  . ...اهال مرحبا  الشيخ :

وآخر أيّام الّتشريق وسيكون آخر لقاء إن شاء اهللا بيننا وبينكم يف هذا املوسم املبارك سائال املوىل تبارك  الشيخ :

ّلقاء معكم ومع أمثالكم من احلّجاج املؤمنني احملّبني التّباع الكتاب والّسّنة وعلى منهج وتعاىل أن ييّسر لنا ال

سلفنا الّصاحل رضي اهللا عنهم أمجعني . وقبل أن أتلّقى منكم بعض األسئلة حسب ما يساعدنا الوقت يف هذا 



لواتكم , حيث أّنكم تسابقون الصباح أريد أن أذّكركم للمرة األخرية وأحذركم من خمالفتكم ألمر نبّيكم يف ص

اإلمام يف أمر جلّي واضح جّدا أال وهو قولكم آمني قبل شروع اإلمام يف قوله آمني لقد ذّكرناكم أكثر من مرّة 

لكن نعرف بالّتجربة أّن اإلصالح صعب جّدا وأّن الّناس حباجة دائما إىل أن يتابعوا بالّتذكري والّتعليم وخباصة إذا  

يذّكرون به ويعّلمون , قد انطبعت الّنفوس وتغّلبت العادات على خمالفة الّسّنة , ففي هذه احلالة كان األمر اّلذي 

يكون من الّصعوبة مبكان أن يرتاجع اإلنسان عن عادته القدمية ولو تبّني له أّا عادة خمالفة للّسّنة احملمديّة , حنن 

 ( إذا أّمن اإلمام فأّمنوا )ّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم نعود لنذّكركم ال لنعاتبكم على عدم جتاوبكم مع أمر ال

أعود ألذّكركم ال ألعاتبكم ملا ذكرت من صعوبة الرجوع عّما اعتاده الّناس من العادات املخالفة للسّنة ولكن هذا 

أيضا   ال يعترب أمر مسّوغا للبقاء على خالف األمر الّنبوي , وأنا أضرب لكم مثال بنفسي حىت تعاجلوا أنفسكم

ا بدأت يف طلب العلم بدأت كما يبدأ كّل الطالب يف كل البالد اإلسالمية يف 
ّ
كما عاجلت أنا نفسي فإّنين مل

وبدأت دراسيت يف الفقه احلنفي وقد ذكر يف مثل هذا الفقه يف  ...العصر احلاضر , بالقراءة على أحد املشايخ و 

نويت أن أصلي هللا تعاىل فرض الصبح ركعتني مقتديّا إماما مؤمتا الّتلفظ بالّنية إذا قمت إىل الصالة أن تقوم  ...

اخل , وبطبيعة احلال تلّقيت هذه الّسّنة املّدعاة واستمررت عليها ما شاء اهللا من مّدة إىل أن هداين اهللا عّز وجّل 

اء يف حديث عائشة رضى اهللا إىل أّن هذا الّتلّفظ بالنّـّية بدعة وأّن الّسّنة أن يفتتح املسلم صالته باهللا أكرب كما ج

فلّما عرفنا من هذا احلديث وتذكري بعض علماء أهل الّسّنة  ( كان يفتتح الصالة بقوله اهللا أكبر )تعاىل عنها  

من املؤلّفني الّسابقني وخباّصة منهم ابن القّيم اجلوزيّة يف كتابه القيم زاد املعاد يف هدي خري العباد ومن قبله شيخه 

بن تيمّية حيث ذكر يف كتابه الفتاوى القدمية أّن الّتلّفظ بالنّـّية بدعة بعد أن عرفت هذه احلقيقة شيخ اإلسالم 

أخذت أجاهد نفسي جهادا كبريا ومضى علّي بضعة شهور حّىت استقمت على الّسّنة واستطعت أن أستفتح 

دة الّسّيئة نويت أن أصّلي هللا تعاىل الصالة بقول اهللا أكرب بعد هذه املّدة الّطويلة استطعت أن أقلع عن تلك العا

اخل , فأنتم بارك اهللا فيكم عليكم أن جتاهدوا أنفسكم وأن حتملوها على الّسّنة الّصرحية الّصحيحة , وختطروا يف 

( إذا أمن اإلمام بالكم هذا األمر الكرمي أّوال ّمث األجر العظيم اّلذي يرتتب من وراء تنفيذ هذا األمر الكرمي 

هذه ذكرى إن شاء اهللا جند آثارها فيمن  فإنّه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقّدم من ذنبه )فأّمنوا 

جنتمع بكم إن شاء اهللا يف العام القادم إذا كتب اهللا لنا اللقاء معكم واآلن ارجوا أن أستمع إىل أسئلتكم راجيا أن 

  ألسئلة منتظمة واألجوبة مفيدة إن شاء اهللا تعاىل .تكون مسطورة ويقرأها الّشيخ علّي خّشان حىت تكون ا

  خشان : ما الفرق بني اإلرادة الكونّية واإلرادة الشرعّية ؟

اإلرادة الكونّية تعّم كّل ما يقع يف هذا الكون من خري وشّر وإميان وكفر واشتّقت هذه الكلمة وهي  الشيخ :



النور بعد عن النور  -  ره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ))(( إنّما أماإلرادة الكونّية من قوله تبارك وتعاىل 

(( إنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول , اشتّقت هذه الكلمة اإلرادة الكونّية من هذه اآلية الكرمية  - معليش صلح 

ولذلك كان من فما من شيء يقع يف هذا الكون مطلقا إالّ ويكون بإرادة اهللا عّز وجّل ومقّدرا  له كن فيكون ))

عقائد أهل الّسّنة حقا اإلميان بالقدر خريه وشره , ال يتّم إميان املؤمن إّال إذا اعتقد أّن كّل شيء يقع يف هذا 

(( إنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له  الكون فذلك إّمنا يكون بإرادته تبارك وتعاىل , هذه هي اإلرادة الكونّية 

شرعّية فهي اّليت تشمل كل ما شرع اهللا عّز وجّل ممّا حيّبه ويؤجر عليه القائم به , هذه أّما اإلرادة ال كن فيكون ))

(( يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر اإلرادة الّشرعّية تشمل اإلميان وما يتفرّع منه من األعمال الّصاحلة , 

توا من األعمال ما هو األيسر هلم كما جاء يف هذه اإلرادة إرادة شرعّية فاهللا عّز وجّل حيّب من عباده أن يأ ))

والبحث يف هاتني  ( ما خير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم بين أمرين إّال اختار أيسرهما )احلديث الّصحيح 

اإلرادتني حبث طويل جّدا جّدا وقد توّىل بيان ذلك اإلمام ابن القّيم اجلوزيّة يف كتابه شفاء العليل يف القضاء 

  واحلكمة والّتعليل , فمن شاء الّتوّسع يف ذلك والّتفصيل فعليه مراجعة هذا الكتاب اجلليل . والقدر

خشان : يقولون أن هناك تقصري حاصل من بعض العلماء يف عدم الّتدّخل لتسوية بعض الّنزاعات على الّساحة 

  األفغانّية ؟

لعاّمة واخلاّصة , فعلى كّل مسلم أن يقوم مبا جيب هذا ليس لنا فيه معاجلة هذا خطأ يقع فيه الكثري من ا الشيخ :

(( وإن طائفتان من عليه أّوال ومبا يستطيع القيام به ثانيا واهللا عّز وجّل أمر باإلصالح يف مثل قوله تعاىل 

المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا الّتي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا 

ري ما يفعله املسلم هو أن يصلح بني إثنني واإلصالح بني مجاعتني أهّم من إصالح بني فردين ولكن وخ ))

اإلصالح بني مجاعتني حيتاج إىل قدرات و وسائل ال يتمّكن منها األفراد ولذلك فالّتدّخل يف اإلصالح بني بعض 

ذلك يتطّلب أكثر من ذلك كالّسفر  اجلماعات إن كان بإلقاء كلمة طّيبة فهذا أمر ميّسر مذّلل , وإن كان

ومراجعة املتخالفني املتخاصمني وفهم رأي كّل طائفة منهم واحلكم بينهم مبا يقتضيه الّشرع احلكيم ّمث على اّلذين 

  حكم بينهما أن خيضعوا حلكم الّشرع وهذا أمر مكّلف فيه املسلمون مجيعا كّل حبسب طاقته .

ركاته أقول إّن أحّبك يف اهللا سؤايل هو هل عدم اعتناء املسلمني اليوم بالّسرتة خشان : السالم عليكم ورمحة اهللا وب

يدّل ذلك على عدم وجوا وأمهّيتها , وكيف يكون وضع الّسرتة ؟ وكم يكون طوهلا وبعدها من املصّلي وحنو 

  ذلك ؟ وإذا كانت الّسرتة يعين طاولة مفتوحة من أسفل ؟

اون الّناس بالّتوّجه يف صلوام إىل سرتة يف اعتقادي يعود األمر يف ذلك إىل  اجلواب على ما مسعتم أن الشيخ :



اون أهل العلم بتذكري عاّمة املسلمني ا وليس بصدوفهم أعين املسلمني عنها مع معرفتهم ا ألنّنا عرفنا 

من أهل العلم ال يبّلغون الّناس ما  بالّتجربة أّن أكثر عاّمة املسلمني ال يعرفون حكم هذه املسألة والّسبب أّن كثريا

يلزمهم من األحكام الشرعّية , وهذا ال يعين أن عاّمة املسلمني ال يوجد فيهم من يتهاون مبا يعلم من األحكام 

الشرعّية ال , ولكّنين أقول خبصوص هذه املسألة أن األمر يعود إىل عدم اهتمام كثري من العلماء بتنبيه اجلماهري 

اذ السرتة ذلك ألّن هناك بعض األمور اّليت يؤمر ا اإلنسان شرعا فيها جماهدة للّنفس , فقد إىل ضرورة اخت

يتغّلب هوى الّنفس فال يستجيب صاحب هذا اهلوى للحكم الّشرعّي ألنّه يتطّلب جهادا أّما الّصالة إىل سرتة 

م أمر أن يصّلي إىل سرتة , فالّسرتة موجودة فال يتطّلب شيئا من ذلك سوى أن يتنبه أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسلّ 

يف كل مكان , هو اجلدار هو العامود , هو الطاولة , هو أّي شيء آخر , هو إنسان جالس يذكر اهللا يصّلي 

على رسول اهللا وهكذا , فال فرق بني أن يصّلي كيفما اتّفق وبني أن يصّلي إىل سرتة قريبة منه , الفرق هو فقط 

ه الّسّنة بل عن هذا الواجب والّسبب هو عدم متابعة الّناس من العلماء بالّتذكري واملثال واضح أنّه غافل عن هذ

لديكم مبا افتتحت آنفا هذه اجللسة من الّتذكري بوجوب عدم مسابقة اإلمام بآمني , العامل اإلسالمي كّله يقع يف 

علم بتذكري مجاهري من املصلني وإّال مهما هذه املخالفة يف كل املساجد , ما هو السبب ؟ هو عدم قيام أهل ال

طال الزمان فسيعود املسلمون إىل الّسّنة وإىل أن يتجاوبوا مع قوله صلى اهللا عليه و سّلم السابق ذكره آنفا إذا 

أمن فأمنوا , واألمر كذلك متاما فيما يتعلق باختاذ السرتة , هناك أحكام كما قلت لكم حتتاج إىل جهاد الّنفس , 

ص من اهلوى , هذا ال يعود أمره إىل تقصري العلماء ألّن اجلماهري يعلمون احلكم الشرعي ومع ذلك فهم واخلال

خيالفونه كمثل مثال االستماع إىل أغاين الطرب واآلالت املوسيقّية , فجماهري املسلمني يعلمون حترمي ذلك ولكن 

وعلى ذلك فقس كثري من املخالفات كالتربج ,  يتغّلب عليهم اهلوى ويتبعون هوى أنفسهم فيخالفون شريعة رم

كتزين املساجد وحنو ذلك كل هذا خمالف للشريعة لكن اهلوى يتغلب أّما مسألة السرتة فهي ال حتتاج شيئا من 

الكلفة أو اجلهاد الّنفسي وإّمنا حيتاج إىل أن يعلم الّناس حكم الشرع يف ذلك , ولكي يعلموا فعلى أهل العلم أن 

لّناس بكل مناسبة يف أي مسجد دخل املسلم ويف أي مصلى أتاه وجد املصلني يصلون كيفما اتفق هلم يذّكروا ا

والّسرتة كاألعمدة يف املسجد خالية مع ذلك ال جتد أحد منهم يذهب إليها ليتسرت ا السبب أنّه جيهل أحكام 

تتعّلق بالّسرتة هذا ليس أمر جديدا ولكن  الّسرتة ويف كتب احلديث , ويف كتب الفقه أبواب تتعّلق بالّسرتة أحكام

يندرس العلم مع تكاسل أهل العلم من جهة بالقيام بواجبه ومن جهة أخرى بذهاب أهل العلم وحنن حينما 

نقول أهل العلم إّمنا نعين اّلذين يتلقون العلم من كتاب اهللا ومن سّنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم , لقد جاء 

اديث الصحيحة أمره عليه الّسالم كل مصل سوى املقتدي باإلمام باختاذ الّسرتة فقال عليه يف عديد من األح



كثريا ما حنّدث الّناس   ( إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ال يقطع الّشيطان عليه صالته )الصالة والّسالم 

ون جوابه جلهله هلذا احلديث وما ونذّكرهم ذا احلديث خاصة إذا كان يف غرفة مثال ونراه يصلي ال إىل سرتة فيك

يكون جوابه على البداهة يا شيخ ما يف أحد هنا , الغرفة اّليت  ( ال يقطع الّشيطان عليه صالته )جاء يف آخره 

هو يصلي فيها يقول ما يف أحد حىت يقطع عليه الصالة فنحن جنيبه يا أخي يف أحد لكن أنت ال تراه هناك 

(( إنّه يراكم هو وقبيله من حيث ال هللا عّز وجّل , وصف آباءهم وذريّته بقوله شياطني اجلّن اّلذين وصفهم ا

  . ترونهم ))


